
 

 
 

Zápis 

z jednání Valné hromady občanského sdružení   

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 

 

Datum konání:  19. června 2012, v 9:00 hod. 

Místo konání:  Zasedací místnost ve 3. patře, MěÚ ve Vizovicích,  

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

 

 

Přítomní: viz prezenční listina 

 

Program: 

 

1. Zpráva o činnosti MAS. 

2. Změny v členské základně. 

3. Informace o průběhu 5. výzvy. 

4. Schválení seznamu projektů z 5. výzvy MAS. 

5. Přátelský večer dne 21. 6. 2012. 

6. Velký dětský den Všemina. 

7. Diskuze - různé. 

 

 
Přítomné přivítal jménem předsedy MAS projektový manažer Mgr. Petr Žůrek. Jednání vedl Ing. 

Lubomír Kokeš,  který ověřil usnášení schopnost valné hromady. Valnou hromadu dále moderoval 

projektový manažer Mgr. Petr Žůrek a seznámil členy valné hromady s programem schůze. Oba 

byli všemi přítomnými hlasováním schváleni. 

 

Zapisovatelkou byla zvolena: Ludmila Stopková  

Ověřovatelkou byla zvolena: Ing. Renata Zábojníková 

 

1) Projektový manažer seznámil přítomné s Výroční zprávou o činnosti MAS za rok 2011. 

Rozpočtový rámec MAS na rok 2012 se nezměnil. Roční rozpočet je 4 286 486,- Kč. Výdaje na 

režii  jsou ve výši 20 % z tohoto objemu a činí 857 297,- Kč. MAS má nyní dva zaměstnance: 

na úvazek 1,0 a 0,4, dále účetní pracuje na mandátní smlouvu a v rámci projektu spolupráce 

bude odměněna také stážistka, fotograf, příprava DVD. Celá částka bude ještě upřesněna po 

vrácení ušetřených prostředků (asi červenec), a prostředků převedených z loňského roku. Dále 

byla VH informována o průběhu projektů, o přípravě Zpravodaje MAS v konečném počtu asi 

5 500 ks. Hovořilo se o přípravě na plánovací období 2014 – 2020. Manažer se zabýval také 

přípravou a stavem projektů spolupráce.  

 

2) VH byla seznámena se změnami v členské základně. O členství požádali  

a. Nový člen: Filip Čech, živnostník  

Hlasovali pro: všichni. 

Nyní máme 47 členů. 

 

3) VH byla informována o průběhu 5. výzvy. Účastníci valné hromady byli seznámeni s průběhem 

výběru projektů. Členům VH byly o všech projektech informováni a některé z nich byly dle 

požadavků členů VH také detailněji představeny. Místopředsedkyně předložila návrh seznamu 

vybraných projektů do této výzvy.  



 

 
 

 

4) Valná hromada projednala seznam vybraných projektů a rozhodla o zařazení deseti vybraných 

projektů do žádosti. Jednomyslně hlasovala o obsahu seznamu vybraných projektů.  

 

5) Valná hromada byla informována o přípravě přátelského večera dne 21.6. od 18:30 ve 

Vizovicích.  

 

6) Valná hromada byla informována o přípravě akce velkého dětského dne s názvem 

„VŠEMINĚNÍ“, konané v sobotu 30.6. odpoledne od 13:00 hodin ve  Všemině.  

 

Diskuse - různé. Valná hromada byla seznámena s výsledky průzkumu, který konala stážistka 

Marie Poláchová (power pointová prezentace). 

Pokračuje nabídka účasti na „Komunitní škole“ – program je v Neubuzi.  

 

Paní MUDr. Zdislava Tělupilová vznesla dotazy ohledně cyklostezek ve Vizovicích a zda 

nejsou ohroženy dotace z EU. 

Ing. Lubomír Kokeš reagoval na cyklostezky na Vizovicku – vše je otázka financí. 

Ing. Petr Slovák reagoval na na otázku o dotacích – dotace z EU do PRV jsou nejvíce 

kontrolované dotace, zatím bez větších problémů. O dalších dotacích rozhodne Evropská 

komise. 

Ing. Petr Slovák vznesl dotaz, jaká je spolupráce mezi obcemi a zemědělci – oba subjekty spolu  

nespolupracují. 

APZV zanikne a bude součást SZIF 

 

 

- Výběrové řízení dne 20. 6. 2012 ve 14:00 ve Vizovicích  

- Další jednání VH  - prosinec 2012 

 

 

Zapsala: Ludmila Stopková  

 

Ve Vizovicích dne 19. 6. 2012 

 

Ověřila: Ing. Renata Zábojníková 
 

 

Kontaktní osoba:  

Ing. Jaroslav Burkart, předseda MAS Vizovicko a Slušovicko 

burkart@seznam.cz, 608 882 092 
 

 

Pro bližší informace: 

Mgr. Petr Žůrek, ST.D., projektový manažer 

manazer@masvas.cz, 777 304 299 
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